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LA ORGANIZO
DE NIA MOVADO

En la antai"ta artikolo ni akcentis la
gravecon ke ĉiuj Esperantistoj estu or-
ganizitaj, por ke ni havu sufiĉan forton
por uzado de nia lingvo je niaj propraj
profito kaj plezuro, sed antaŭ ĉio por
celtrafa propagando, kiu imponas la
grandan publikon.

Antaŭ kelkaj jaroj la tiama prezidan-
to de L.E.E.N. venkis en ĉi tiu gazeto
bonegan artikolon, en kiu li indikis la
neceson forigi la dissplitecon de nia
nlovado. kiu daare bremsas nian pro-
greson. Ĉiu splitiĝo havas historian
kaŭzon kaj ni ne povas ŝanĝi la estin-
tan historion. sed la estontecon ni certe
povas influi. Se ni klare metas antaŭ
niajn okulojn la bildon de ideala formo
de organizo, ni povas tien direkti nin.
Kaŭzoj kaj kialoj. pro kiuj ekestis spli-
tiĝo, forfalis, forfalas kaj forfalos.

Ofte malnova situacio restas nur pro
tradicia kredo en la neceso de la apar-
teco, pro personaj cirkonstancoj kaj
pro la natura leĝo ke ĉio, kio ekzistas
emas dairrigi sian ekzistadon. Sed la
Esperantismo tiel ofte devis venki tra-
diciajn miskomprenojn ke ni jam ne plu
timas ilin: personaj kialoj devas cedi
al la intereso de nia movado kaj la
nomita natura leĝo povas esti nuligata
per alia natura lego, nome ke homo
5atas sin ligi al aliaj homoj.

En Nederlando ekzistas kvar naciaj
esperantaj societoj kaj kiam vizitanto
venas en sekcion de unu el tiuj socie-
toj, li renkontas homojn, kiuj verŝajne
sentus sin same feliĉaj se oni trans-
piauccl$ ilin en alian rondon. Eĉ cx=
zistas sufiĉe granda nombro da perso-
noj. aligintaj al diversaj naciaj societoj.

Estas regionoj, kie societo A preskaŭ
ne havas membrojn, aliaj kie B, C aŭ
D ne havas grupojn, Ne pro la f.:.kto
ke la spirita bazo estas tute alia, sed
simple ĉar la fondintoj de lokaj grupoj
apartenis al iu landa societo.

En kelkaj lokoj ekzistas eC miksitaj
grupoj. Parto de la membroj rigardas
sin kiel anojn de landa societo A kaj
alia parto kiel anojn de landa societo
B. Estas sekve du sekcioj en unu
grupo.

Kvankam tiu situacio el administra
vidpunkto certe ne estas ideala. gi ha-
vas avantaĝon ke tia grupo unuece po-
vas organizi kunvenojn, propagandon
kaj kursojn. Malpli da tempo perdiĝas
por pure organizaj funkcioj kaj la ŝan-
coj por elekto de kapabluloj en la es-
traron estas pli grandaj.

Se la aparteco finigus, de tiuj avan-
taĝoj ankaŭ profitus la nacia Esperan-
to-movado. Kompreneble komuna in-
stitucio kiel en Nederlando N.C.K.E.
povas transpreni kelkajn funkciojn, sed
ĝia tasko restos limigita kaj gi signifas
unu plian estraron kun pliaj konvenaj
kaj pliaj kostoj.

Unueca organizajo povus fari fortan
kaj bone direktitan propagandon, povus
forigi la ĉiamajn zorgojn por la eldono
de gazetoj kaj povus ebligi la fondon
de sekcioj en tiuj lokoj. kie neniu el
la grupoj estas sufiĉe forta por komen-
ci memstare nun.

Cu en tia unueca organizajo la ten-
dencaj Esperantistoj devus rezigni la
propagandon de siaj specialaj idealoj ?
Tute ne. Ankaŭ en la sentendencaj
societoj la membroj havas diversajn
idealojn kaj ili uzas Esperanton por
siaj celoj, sed oni tro ofte forgesas ke
ju pli Esperanto estas propagandata
kaj sekve disvastigata en ĉiaj rondoj,
des pli granda fariĝas la kulturkampo,
kie oni povas maturigi siajn proprajn
semojn.

Tiu fakto enhavas averton por la
membroj de ĝeneralaj societoj, kiuj en
la estinteco tro atentis la t.n. intelek-
tulajn rondojn kaj averton por la mem-
broj de la tendencaj societoj, kiuj kun-
venante nur kun sampensantoj, per tio
akceptas limigon de sia agokampo. Fe-
liĉe la lastan tempon la kompreno pri
la neceso de kunlaboro kreskas kaj la
intereso de Esperanto postulas ke trans
la barojn de apartaj societoj ekestu
nova, pli vasta formo de organizaĵo,
kiu povas enteni (iujn.

H. J. B.

Kiam la kongresanoj de la L.E.E.N.-
kongreso je Pentekosto 1952 alvenos en
Rotterdam, ili trovos tie urbon alian ol
ili kutimas viziti. Rotterdam estas ja
- la esprimo ne estas nova - urbo scn-
kora. Tiu senkoreco estas forte kaj
klare bildumitt. en la starigota statuo
de la polfranca skulptisto Zadkine, sta-
tuo, kiu iam havos sian lokon ĉe la
Leuve-kluzo, la urbflanka eniro al
Beurtvaartcentrum.

Alveninte trajne en Rotterdam, oni
tuj troviĝas en la ĝusta sfero: káj la
MAAS-stacidomo, káj la centra staci-
domo D.P. montras sian skeletan staton
kaj same skeleta estas nuntempe la to-
ta urbo. Ĉio kreskas tie, ĉie oni kon-
struas : domojn, butikojn, fabrikojn,
vojojn, stratojn aŭ pontojn. Promenan-
te labortage tra Rotterdam oni sentas
kvazaŭ la vibrojn de febra streeiteco:
ĉiam kaj ĉie oni fosas, konstruas, ba-
tas longajn betonajn aŭ lignajn fostojn
en la kotan grundon.

Car ho ve, tiuj praanoj niaj, kiuj an-
taŭ pli ol 700 jaroj fondis la urbon kaj
en 124G- ricevis urbcivitan staton. ne e-
lektis taŭgan konstrugrundon : pluralo-
ke la firma sabla tavolo troviĝas pli 01
20 metrojn sub la tera surfaco. Krome
la akvonivelo estas tiom alta, ke gran
da parto de la urbo subakviĝus je 3
ĝis 4 metroj, se pro katastrofo ĉiuj di-
goj kaj kluzoj en la ĉirkaŭajo difektiĝus.

Malgraŭ ĉi-nomitaj malfacilaĵoj en
la konstruado la roterdamanoj tamen
ne grumblas pro sia situacio : la have-
noj, kiuj ja estas la plej gravaj eroj
por la urba vivebleco, havas vere ide-
alan situacion. Ne malprave oni no-
mas ĝin: „la pordo de Eŭropo".

Ideala, mi diris, estas la situacio de
la haveno kaj ĝi estas tia diverskaŭze:
dum la tuta jaro ĉiuj havenoj estas
senglaciaj, do enireblaj por ĉiaj ŝipoj;
kiel transŝarĝa haveno inter la mara
trafiko per ŝipegoj kaj la kanal- kaj
rivera trafiko per trenŝipoj Rotterdam
havas unikan situacion. Konkurence
kun Antverpeno, Bremen kaj Hamhur-
go gi altiras grandan parton de la
germana eksporto kaj importo.

La Roterdarnaj havenoj, jes, pri tio
oni povas skribi tentojn da linioj. Ili
estas nia riĉeco kaj nia fiero, nia vivri-
medo kaj nia distro. V izitantaj ekster-
landanoj ĉiam miras, aŭdante, ke niaj
havenoj ne estas naturaj sed artefari-
taj, fositaj. Por fosi Ia plej grandan

nenaturan havenbasenon de la mondo:
Waalhaven, oni devis forigi kaj tran-
sporti tiom da milionoj da kubaj me-
troj da grundo („specie" oni diras ne-
derlande), ke pluraj polderoj estas je
alteco de kelkaj metroj plenigitaj per
ĝi. Ili nun formas la grandegan par-
kon Kralingerhout.

De la havenoj al Kralingerhout:
granda salto, sed kia ĝuo estas prome-
nado en ĉi-lasta. Bonvolu memori, pro-
menante en la mezo de la parko, kie
ĉiu urba bruo estas silentiginta, ke an-
taŭ apenaŭ du jardekoj sur tiu loko
troviĝis mizeraspekta griza tero kun
tie kaj tie sovaĝa kreskajo. Kaj nun .. .
vera arbaro kun ĉiaj birdoj kaj ceteraj
arbaraj bestoj.

Sed: nur por laboro la homo ne vi-
vas. Ankaŭ studo kaj amuzo necesas.

Studo: kion oni ne povas lerni en
Rotterdam ? Malfacile estas diri tion.
Kvankam ni ne havas universitaton. ni

ja havas ekonomian altlernejon, impos-
tistan akademion kaj estontaj kuracis-
toj povas ekzerci sian praktikon en ni-
aj medicinaj institutoj. kunlaborantaj
kun la kuracista fakultato en Leiden.
Da mezgradaj lernejoj, teknikaj kaj a-
liaj fakaj institutoj troviĝas sennombraj
en Rotterdam. Ankau tre aktiva Popo-
la ITniversitato agadas dum jam 30
jaroj.

Fine la amuzo: Havena urbo kun in-
ternacia famo ne bezonas apartan re-
komendon rilata al amuzo. La antaŭ -

milita Sehiedumscdijk, konata ĉe la
maristoj en  • kvin mondpartoj, estis de-
truita en 1940, sed nun larĝskale ansta-
taŭita de la marista kvartalo Katen -

*Irecht. la iarna C'hina-town. En la
dancejoj, manĝejoj kaj trinkejoj de Ka-
tendrecht sin amuzas ĉluvespere kai
ĉiurokte la plej divershaŭta publiko.
kiun oni povas imagi. Ĉia amuzo a-
tendas tie mariston kaj urbanon, laŭ
maniero de kiu ajn lando oni povas
manĝi' en Katendrecht. Fine atendas
vin tie, post satiĝo de trinkado kaj
dancado, ĉarmaj knabinoj por havigi al
vi sopiratan ripozon!

Tiamaniere mi povus skribi ankoraŭ
multe, sed eĉ pli lerta plumo ol mia nr
kapablus precize priskribi la veran ro-
terdaman sferon. Tion ekkoni kaj tra-
vivi oni povas nur. kiam oni labortage
vagadas tra la urba centro.

Tamen ne kredu. ke Rotterdam estas
nur laborurbo. Ankaŭ pri la loĝado o-
ni zorgas pli bone en la lastaj jarde-
koj : kiel mangemulo gi forglutis siajn
najbarojn : Overschie. Schiebroek kaj
Hillegersberg aneksiĝis kaj transformi-
ĝas en belajn ĉarmajn loĝokvartalojn,
pf/ na-in lat) plej modernai • princinnj
de la urbkonstruado.

Dum la 19-a kongreso de L.E.E.N. la
anoj ricevos multan okazon fari ĉiajn
vizitojn al ĉi tiu dinamika urbo. Tial
mi kore invitas: „Venu ĉiuj al Rotter-
dam je Pentekosto 1952".

M. de Waard.

SOMERAJ KURSOJ 1952
La someraj kursoj, organizotaj

de F1.L.E. kaj L.E.E.N. okazos
19/V11-261VII en konferencejo
„Het Trefpunt", Ermelo.

Pri la progralno aperis detalaj
komunikoj en la antaŭa numero.

Petu senpagan detalan prospek-
ton de la administranto s-ro J.
Rooker, Lomanstraat 43, I, Am-
stercdam-Zuid.
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Wereldnieuws
De Universiteit van Lund (Zweden)

maakt voor het verzamelen van mate-
riaal ten dienste van een wetenschap-
pelijk onderzoek over het gebruik van
paardevlees als voedsel o.a. gebruik
van Esperanto.

In Reykjavik is een geïllustreerd
boekwerk verschenen over IJsland, met
tekst in het Esperanto.

De jaarbeurs te Verona (Italië) maakt
voor publicaties en correspondentie ge-
bruik van Esperanto.

In Gronau (Duitsland) wordt aan 120
leerlingen uit 3 klassen van een volks-
school Esperanto onderwezen. Na Pa-
sen wordt aan deze school Esperanto
als enige vreemde taal in plaats van
Engels gedoceerd.

Het Italiaanse ministerie van onder-
wijs heeft aan de wethouders van on-
derwijs een rondschrijven gezonden,
waarin verklaard wordt, dat de minis-
ter er geen bezwaar tegen heeft dat
Esperanto wordt onderwezen op die
scholen, waar bevoegde leerkrachten
aanwezig zijn en dat schoollokalen ter
beschikking worden gesteld van de
plaatselijke Esperanto-clubs voor het
geven van cursussen.

,.The Ford Foundation" (U.S.A.) heeft
een rapport samengesteld over het ont-
wikkelingswerk voor arbeiders van ver-
schillende vakverenigingen en daarin
o.a. de studie van Esperanto aanbevo-
len.

Aan de Elliston County Secondary
School te Cleethorpes (Engeland) wordt
sinds 1948 in een viertal klassen Espe-
ran to onderwezen. Als resultaat daar-
van onderhoudt een 250-tal leerlingen
thans een levendige internationale cor-
respondentie.

INTERNACIAJ FERIA J
KURSOJ

okazos 25'7 - 1:8 1952
en Helsingör (Danujo)

Post la kursoj okazos aŭtobu-
sa karavano por la gekursanoj
al la U.E.A.-kongreso en Oslo

Petu tuj detalajn prospekton
kaj informojn ĉe J. Th. deGoeij
Luzacstraat 21a, Rotterdam-C.

FRANS EN FRANS .. .
Churchill sprak tijdens zijn redevoe-

ring één passage in sterk geaccentu-
eerd Frans uit : „Ik verkondig de twee
gedachten : verenigd Europa en een Eu-
ropees leger, reeds lange tijd. Wij
zullen ons uiterste best doen het succes
er van te verzekeren". Churchill had
tevoren speciale aandacht voor zijn uit-
spraak in de Franse taal gevraagd.

„Mijn Frans is uitstekend", zei hij.
„Zeker, een Fransman verstaat het
niet, maar het is het enige Frans dat
mijn Engelse vrienden verstaan".

( Haagsche Courant 15/1 '52)

ESPERANTA) TAGOJ
GOTENBURGO-SVEDUJO

La Gotenburgaj esperantistoj alvokas
partoprenantojn de la kongreso en Oslo
kaj aliajn esperantistojn viziti la Espe-
rantajn Turistajn Tagojn en Gotenbur-
go 31'7 kaj 118 1952..  Ekskursoj en la
ĉirkaŭajoj kaj en la urbo. Vizitoj en
belaj lokoj, industrioj, muzeoj, amuze-
joj. Loĝo kaj manĝo por malalta pre-
zo. Nenia kongresa kotizo. Limdato
por aliĝo 30.6.1952. Informojn petu de
Esperantaj Turistaj Tagoj, Skonertga-
tan 1, Göteborg Vr., Svedujo.

DRUKKERIJ KROI. - IIITHUIZEN
Hoofdstraat 31 - Telef. 105

drukt keurig, snel en billijk Uw
Tijdschriften, Boekwerken, Handels-
drukwerken, enz.

Vraagt eens aan !
Nederlands - Esperanto - Frans enz.

Uitwerking van de opgaven in het
vorige nummer :

Kara Samideano,
En la lasta vintro mi lernis la inter-

nacian lingvon. Esperanto de Zamenhof.
Esperanto estas bela kaj praktika ling-
vo kaj mi opinias ĝin tre facila kaj lo-
gika. Mi jam scias multajn vortojn
kaj per ili povas formi multajn. aliajn.

Nun mi deziras skribi mian unuan le-
teron al ano de la sama ideo en la ek-
sterlando. Mi legis viamit nomon kaj
adreson en anonco en „Esperanto", la
organo de U.E.A

Cu vi bonvolas korespondi kun enlo-
ganto de malgranda vilago kaj rigardi
_min kiel vian eksterlanden amikon?
Mi estas 21-jara librotenisto. Kiomjara
estas vi kaj kio estas via profesio ?

Kun malpacienco atendas kaj kore
salutas vin via samideano Johano.

1. Li promesis, ke li frue venos hej-
men por promeni kun ni.

2. Estas ĉi tiun nokton ekstere ne
mallume, ĉar la stratoj estas kovritaj
de neĝo.

3. En nia lando la vetero ofte
ŝangiĝas ; jen pluvas, jen brilas la suno.

4. Mi havas du amikojn; la pli aĝa
parolas la hispanan kaj italan lingvojn.

5. Por kuiri ovojn, oni metu ilin
dum kvin minutoj en bolantan akvon.

Granda scienculo, kiu sci (pov) is mul-
tajn lingvojn kaj estis verkinta dikajn
librojn, iam estis invitita al fest(tag)-
manĝo en tre aristokrata domo. Kiam
li, kiu ĉiam sidis en sia studĉambro,
venis en tiun grandan salonon kun ĉiuj
tiuj elite (aristokrate) vestitaj gesinjo-
roj, li tre konfuziĝrs. Komence (en la
komenco) li restis staranta en angulo.
Poste (tiam) li prenis seĝon kaj teren-
puŝis (puŝrenversis) sinjorinon. Li ek-
sidis kaj rompis la apogilon. Turnante
sin (kiam li turnis sin) li renversis ta-
bleton plenan de glasoj. Li tiel (tiom)
embarasiĝis, ke li ekstaris kaj forkuris.
Kiam li estis for, oni demandis, kiu (do )
estas tin strangulo. „Nu", diris la dom-
rnastrino, „tiu viro povas nomi seĝon
en certe 16 lingvoj, sed li ne scias kiel
dece (bonmaniere) sidi sur ĝi.

Tuj post la publikigo de nia unua
bulten° la aliĝoj komencis enveni. La
nombro de kongresanoj estas nun (je
la 26/4) 70, el kiuj 60 jam pagis. Ni
instigas tiujn, kiuj ankoraŭ ne aliĝis,
ne tro prokrasti. Post la 30-a de Apri-
lo la kongreskotizo altiĝis. Oni povas
ŝpari duan krompagon kaj samtempe
faciligi al la kasistino la reguligon de
la necesaj elspezoj per baldaŭa aligo.

La programo ricevas jam pli klaran
formon.

La L.K.K. decidis, ke la oficiala mal-
fermo okazos sabaton je la 19.30 h. Tiel
la kongresanoj povos antaŭ tiu oficiala-
jo iom promeni en la ĉirkaŭaĵo de la
kongresejo, kie estas kelkaj novaj, tre
vidindaj magazenoj.

Post la malfermu, kiu ne daŭros tre
longe sekvos programo, kies unua parto
havos ne kutiman karakteron. Oni legu
pri tio la artikoleton de M. H. V. sub la
bulteno en ĉi tiu numero. Tiu progra-
mero havos seriozecon, indan je kul-
tura movado kia la nia. La L.K.K. fi-
das, ke la personoj, kiuj preparis kaj
gvidos tiun parton de la vespero ĝuigos
la kongresanaron pro neforgesebla a-
ranĝo.

La dua parto de la vespero estos
distra, La programo ankoraŭ ne estas
detale fiksita. Certe oni havos la oka-
zon „konatiĝi" kun novaj samideanoj
kaj babili kun jam konataj. Ni ankaŭ
kantos komune. Pri kelkaj aliaj pro-
grameroj la komitato ankoraŭ traktas.

Pri eventualaj diservoj je dimanĉo ni
ne povas jam doni sciigojn.

Dum la paŭzo de la jarkunveno oka-
zos lunĉo en la kongresejo. La komu-
na tagmanĝo estos en la restoracio
„Café du Nord."

La dimanĉa vespero havos festan ka-
rakteron. Antaŭ la paŭzo la teatra
grupo de nia sekcio Groningen prezen-
tos „La Malgranda Eskapado", post la
paŭzo la „Bruĝaj Piratoj" ludos varie-
tean programon. Ni estas certaj, ke
ambaŭ grupoj streĉos siajn fortojn por
fari bonan impreson je siaj kunfestanoj.

Je la 23-a komenciĝos la balo ; fino
je la 2-a nokte.

Vul in : as, is, os, u, us of 1:
Kara Samideano,

Antaŭhieraŭ mi ricev— vian leteron,
pro kiu mi kore dank— vin. Kiam mi
leg- viajn afablajn vortojn, mi sent--
grandan ĝojon kaj intenc-- tuj respond--
al vi. Se mi est— havinta tempon, mi
jam antaŭhieraŭ est— skribinta al vi,
sed nek antaŭhieraŭ, nek hieraf' mi
hav— tempon por skrib— leteron. Mi
tre ĝoj se la vesperoj dafir-- kelkajn
horojn pli longe, ĉar tiuokaze mi hav-
la okazon skrib— longajn leterojn an-
taŭ ol enlitiĝ—. Sed plej ofte la labo-
ro tiom okup— min, ke mankas al mi
la tempo por skrib—.

Ankaŭ mi tre ŝat— Esperanton, kiun
mi eklern— antaŭ duona jaro. Laf)
mia opinio est— dezirinde, ke ĉiuj ho-
moj lern— tiun lingvon, por pov— pli
bone kompren— unu la alian. En la
proksima aŭtuno mi partopren— en
daŭriga kurso. La kursgvidanto, kiu
gvidis la elementan kurson promes--,
ke li gvid- - ankaŭ tiun kurson. Mi
esperas, ke iam mi pov— viziti vin, por
ke ni pov— persone interkonatiĝ—. Se
mi hav-- sufiĉe da mono, mi jam mor-
gaŭ ekvojaĝ--- ! Esperante baldaŭ ri-
cev — respondon de vi, kore salut— vin

via samideano Petro.
Vertaal:
Een verzamelaar van kunstschatten

leidde eens een groepje belangstellen-
den door zijn huis. Onder meer bezat
hij een oud-Hollandse staande klok.
Met trots beweerde hij, dat deze slechts
eenmaal per maand opgewonden be-
hoefde te worden en in die tijd zelfs
geen minuut achter liep. „Maar de
klok loopt helemaal verkeerd" waagde
iemana te zeggen. „Want het is zo laat
nog niet." „Dat is een geheim, maar
ik wil het u wel verklappen," antwoord-
de de gastheer geheimzinnig. „Als hij
nu b.v. op 5 uur staat. slaat hij 11 maal
en dan is het vijf minuten over half drie."

Uitwerkingen van Vlaamse cursisten
voor 20 Mei aan V.E.B., Studanto,
postbus 342, Brussel; van Nederlandse
cursisten aan A. J. Kalma, Stadion kade
6, Amsterdam-Z,

La ekskursa programo por lundo
estas:
matene aŭtobusa veturo tra la urbo
kaj ĉirkaŭajo por vidi kiel progresas la
rekonstrua laboro kaj aliajn i'imarkin-
dajn objektojn. La lunĉo ( pana aŭ
varma) okazos en „Parkzicht", resto-
racio meze en la Granda Parko. Prok-
sime al tiu ejo ni enŝipiĝos je la 14-a
por veturo tra la grandaj havenoj. Re-
veninte de tie ni renkontiĝos denove en
„Parkzicht", kie okazos la mallonga
finkunveno.

Ni speciale atentigas pri tio. ke inter
la ekskursoj oni povas ricevi panlunĉon
aŭ varman lunĉon. Kelkaj mendis am-
baŭ lunĉojn. Kvankam la L.K.K. ne
estas respondeca pri la kvanto da man-
gajoj, kiun la kongresanoj deziras pre-
ni, nek pri la eventuala perdo de svel-
teco, ĝi notis tiujn mendintojn por var-
ma lundo kaj repagigos g. 2.50 ĉe la
transdono de la kongrespaperoj en la
kongresejo „Old Vienna", Proveniers-
str. 52, malfermita 31-V je la 14-a h.

Sekr, L.K.K.

Kiam oni rigardas la programojn de
antaŭaj kongresoj, oni konstatas, ke ili
estas pli malpli egalaj kaj ke por regu-
la vizitanto kvazaŭ mankas la elemento
de surprizo. Kiam oni konfidis la ĉija-
ran kongreson al Rotterdam, oni konfi-
dis ĝin al urbo progresema, urbo, ŝa-
tanta novajn ideojn, urbo, ne timanta
certajn riskojn, urbo, posedanta pro tio
kelkajn vidindajojn, unikajn en la tuta
mondo. La L.K.K. en tiu urbo, same,
ŝatas novajn ideojn kaj kuraĝas riski
eksperimenton. Eksperimento, per kiu,
ni esperas, la kongresa programo donos
al la partoprenantoj laŭ ĉies gusto ion.
Estos enkondukata programero, en kiu
kunlaboros la plej kompetentaj specia-
listoj pri la plej esencaj vivokampoj
kaj pri la rolo de Esperanto sur tiuj
vivokampoj. Ne estas eble, en la nuna
stadio doni pliajn detalojn pri tiu pro -

gramero ; ni nur povas aldoni, ke la ini-
ciatantoj plene kalkulas kun la fakto,
ke la kongresanoj venos al Rotterdam
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NIEUWS VOOR
BOEKENLIEFHEBBERS !

Boekendienst L.E.E.N.
Derde offerte van nieuwe boe-

ken voor sterk verlaagde prijzen.
Bekende werken uit de wereldlitera-

tuur en andere in goede vertaling :
Vondel : Gijsbreght v. Aemstel, f 1,95;

Timmermans : Pallieter, f 1,95 ; Con-
science : Leono de Flandrujo. geb.
f 2,65, ing. f 2,25; Bronte : Jane Eyre,
f 2,35 ; Ibsen : Imperiestro kaj Galilea-
no, geb. f 2,65 ; Homerus: Odusseias
(vert. dr Manders) f 2,55 ; Boudier
Bakker : Surprizoj, geb. f 2,25 ; Orzes-
ko: Interrompita Kanto (vert. K.Bein)
f 0,75,

Eenvoudige literatuur voor beginners,
studiegroepen, bibliotheken, enz.:

Geb. jaargang .,La Juna Vivo" niet
vele verhalen. anecdoten, gedichten, ar-
tikelen, enz., 196 blz. slechts f 1,10:
Busthuis: Krestomatio(uitvoerige bloem-
lezing) f 1,50 ; Sienkiewicz : Kaptitaj en
Nubio (vert. frato W. v. Zon) geb. f 0,95 ;
Bulthuis : Robinsono Kruso (ook ge-
schikt voor kinderen) gecart. van f 1,95
voor f 1,10.

Nog enkele exemplaren van de in het
vorige nummer vermelde detective-ro-
mans, elk bijna 200 blz. van f 2,- voor
f 1,15.

Ook deze maand nog als speciale
aanbieding zolang de voorraad strekt  :

H. Busthuis : La Vila Mano, orig. in Es-
peranto geschreven roman, ruim 300
blz., eenvoudige taal, stevig geb. van
f 3,40 voor f 2,65.

Enkele gelezen hoeken in goede staat:
Lessing : Natan la saĝulo, f 0,50 : Bel-
lamy : Rigardante malantaŭen geb. f 2.50;
Szilagyi : La granda aventuro, geb.
f 1,85 ; Kalocsay : Streĉita kordo, f 1,45;
Privat: Tragiek en triomf van Zamen -

hof ( vertaling van het bekende werk
„Vivo de Zamenhof") f 1,50; La Sankta
Biblio O. en N. Test. samen in één
band) f 4,40 ; Manders : Vijf Kunsttalen,
van f 7,50 voor f 5,45 ; Zanmenhof: Fund.
Krestomatio, geb. f 3,25; Degenkamp:
Esperanto 60-jara, gecart. f 1,30 ; v.
Straaten: El diversaj lingvoj (leer-lees-
boek) f 1,50 : Shakespeare: Hamlet()
f 0,95.

Indien binnen 8 dagen geen antwoord,
dan verkocht. Portokosten voor koper.

Bezoekt onze congresstand !

SOCIOLOGIA ENKETO
La internacia komisiono .,Esperanto

kaj Sociologio", kiu laboras sub aŭspi-
cioj de U.E.A., faras enketon koncerne
la socian konsiston de la Esperanto-
movado. La celo de tiu enketo estas
pli bone ekkoni la Esperanto-movadon
por pli bone kompreni ĝin kaj doni la
ĝustan kontribuon por superrigardi,
kompletigi. celdirekti, aktivigi, kunligi
aŭ diverĝigi ĝiajn povojn kaj ilojn, kie
aŭ kiam estas utile. Tiucele prof. d-ro
I.Lapenna kompilis demandaron, trans-
donante al s-ro C. J. Keur. Moerweg 76,
Den Haag, la taskon efektivigi la es-
ploron.

Ni afable petas ĉiujn legantojn de
,.Nederlanda Esperantisto" respondi kiel
eble plej bone al ĉi suba demandaro.
La respondoj estu skribataj sur folio
21 x 30 cm kaj nur je unu flanko de la
papero kaj ĉiu respondo estu skribata
malantaŭ la numero de la koncerna de-
mando. La respondarojn oni kiel ehic
plej b ldaia sendu. al la sen. sekr. de
L.E.E.N., s-ro A. J. Kalma, Stadinnk de
(, Ani sferdanr-Z.
1. En kiu loko (urbo, vilago k.t.p.) vi

loĝas kaj kiom da enloĝantoj tin lo-
ko havas ?

2. Kiujn naciecon kaj agon vi havas?
3. Cu vi estas fraŭl (in i o aŭ edz (in) o ?
4. Eventuale : aliaj komunikoj pri per-

sona stato aŭ pri familio (nombro
de enloĝantaj infanoj

5. Kian instruadon vi ricev(a)is?
6. Kial vi lernis Esperanton ?
7. Kiu estas via profesio ? (DIenciu Ia

nomon en Esperanto kaj en via na-
cia lingvo ).

8. De kiu(j) Esperanto-asocio(j) vi
estas an(in)o?

9. De kiu plua alcelado vi estas an (in) o,
ekz. Bellamyismo, Georgisino, Koo-
perativismo, Federalismo, k.t.p.

10. Kiun specialan interesiĝon aŭ ama-
tajon vi aktive praktikan en kunla-
boro kun aliaj personoj (filatelio, ge-
nealogio, botaniko, k.t.p.) ?

Deziras korespondi kun nederlanda-
noj bulgara junulo s-ro Stefan N. Boj-
kov, Debelec - Tirnovo, Bulgarujo kaj
s-ro Kiril Josefov Joŝevci, Kulsko Bul-
garujo. Deziras korespondi kun anoj
de F1.L.E. s-ro Stefan Ilief, Tirnovsko-
Balvan, Bulgarujo kaj s-ro Guido Mar-
telo, 18-jara studento, Grao Para 379,
Belo-Horizonte MG, Brazilo.

ne por enui. Se vi estas iom scivola
pri tiu nova surpriza aranĝo, ni nepre
konsilas al vi : venu. vidu kaj aŭdu!

M.H.V.

Al la Universala Kongreso en Oslo
aliĝis komence de aprilo jam 1070 per-
sonoj.

Antaŭkongresaj aranĝoj: Esperantis-
taj turistaj tagoj 3117 kaj 1/8 en Goten-
burgo ; informojn ĉe Skonertgatan 1,
Göteborg Vr., Svedujo - - Junula ren-

' kontiĝo en Karlskoga 25(7 -1(8 ; infor
mojn ĉe E.Bonander, Kungsvagen 5.
Karlskoga, Svedujo — K.E.L.I. konfe-
renco en Fredtun apud Stavern, 10 KM
(le Larvik 29/7 -1,/8; informojn ĉe f-ino
M. Fjaerem, Neiiberggatan 9 B 6. Oslo,
Norvegujo.
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KOMUNIKOJ
DE LA CEFESTRARO

La ĝen. sekretario sendis al la sek-
ciaj sekretarioj la formularojn, kiujn
la delegitoj bezonas por legitimi sin en
la jarkunveno kaj por rericevi event,
repagon el la centra kaso. La supran
formularon la sekciaj sekretarioj re-
sendu antaŭ la. 20-a de majo al la een.
sekretario. La aliajn formularojn la
delegitoj kunprenu al la jarkunveno.

Pro troa laboro la redaktoro de Ne-
derlanda Esperantisto, kiu ekde 1946
prizorgis la redaktadon, demetos sian
funkcion. La ĉefestraro do devos elek-
ti novan redaktoron kaj volonte ekscios
nomojn de spertaj esperantistoj, pretaj
preni sur sin tiun funkcion.

Aliĝis al L.E.E.N. nova sekcio kun
22 membroj en la ekstrema sudo, nome
en Treebeek (L). Ni kore bonvenigas
la minregionanojn en nia mezo !

PROGRAMO
DE LA JARKUNVENO

Kiel ĉiujare ankaŭ nun la tagordo de
nia jarkunveno mencias la punk tojn :

a. Kritiko pri la gvidado de la ĉefes-
traro.

b. Kritiko pri la redaktado de nia
organo.

Afable ni petas la sekciojn, kiuj ha-
vas kritikon, sciigi al la gen. sekretario
la pritraktotajn temojn antaŭ la 20-a
de majo.

La 31-an de dec. 1952 finiĝos nia kon-
trakto kun la presisto de ,.Nederlanda
Esperantisto". La ĉefestraro petas la
jarkunvenon rajtigi ĝin agi laŭcirkon-
stance por certigi la regulan aperadon
de nia organo ankaŭ post tiu dato.

Laŭ deziresprimo de la antaŭa jar-
kunveno la ĉefestraro intencas aperigi
propran kantaron kaj proponas al la
jarkunveno starigi tiucele komitaton de
kelkaj kompetentuloj.

La ĉefestraro rekomendas al la sek-
ciaj estraroj, p,- rmesi al anoj de T.J.O.
malpli ol 25-jaraj senpagan L'eeston de
la ordinaraj sekciaj kunvenoj. T.J.U.
siaflanke rekomendos al siaj grupoj, ke
LEEN-anoj malpli ol 25-jaraj senpage
rajtu ĉeesti grupkunvenojn de T.J.O.

En la kadro de la jarkunveno nia
prezidanto, s-ro H.J. Blokker, faros en-
kondukon pri la starigota gazetarservo
de L.E.E.N.

JARRAPORTO
BIBLIOTEKO L.E.E.N.

f'ar post multaj seniluziiĝoj mi kon-
vinkiĝis, ke mia en ĉiu jarraporto ri-
petita alvoko „Pruntu la librojn el via
propra biblioteko" tute ne havas rezul-
taton, mi ne intencas denove fari tion
kaj mia raporto estos tre konciza. Dum
1950 mi pruntis 134 librojn, dum 1951
iom pli, nome 150. La legemo de la
membroj do nur tre malmulte kreskis.
Sufiĉe ofte mi insistis, ke la biblioteko
nepre disponu pri la novaperintaj libroj.
sed nur kelkaj petis la verkojn „Kredu
min, sinjorino" kaj „Invito al ĉielo".
kiujn mi aĉetis. Tio ne kuraĝigas min
peti al la ĉefestraro plialtigi la subven-
ción al la biblioteko por aĉeto de novaj
libroj. La kasisto certe povas pli bone
uzi la monon el sia malgrasa kaso.

Enspezoj:
Saldo 31-12-'50
Kontribuo L.E.E.N.
Donaco Does
Pagita punmono
Katalogo

Elspezoj:
Afranko skribajoj 	 g. 1,29
Afranko pakedoj 	 18,11
Punafranko 	 0,46
(eneralaj kostoj 	 1,50
Aĉetitaj libroj 	 10,04
Saldo 31-12-'51 	 31,145

g. 62,545

De la saldo (g. 31,145) laŭ decido de
la jarkunveno g. 21,10 estas destinita
por aĉeti novajn librojn.

La bibliotekisto, E. A. Koot.

Ci kune ni deklaras, ke ni trovis la
en- kaj elspezojn de la bibliotekisto en
bona ordo.

C. W. Klomp. W. Baaten.

KARAVANO I)E L.E.E.N.
AL OSLO

Jam multaj personoj sin anon-
cis por nia aŭtobusa karavano
al Oslo. Kaj ne mirige! Por nur
gld. 97,50  vi povos vojaĝi al Os-
lo kaj ree. Krome, se vi ŝatas
tion, vi povos resti kelkajn pli-
ajn tagojn en Norvegujo aŭ Da-
nujo, antaŭ ol revojaĝi. Detalajn
informojn volonte donas al vi la
karavangvidanto s-ro E. de Wolf,
Joh. de Breukstraat 18., Haarlem.

JARRAPORTO
PROPAGANDA SERVO

ei tiun jaron mi denove laboris kiom
eble plej multe laŭ la devizo „Kreu la
bezonon" kaj vizitis diversajn ejojn, kien
venas eksterlandanoj. Se troviĝis es-
perantistoj inter la servistaro, mi klo-
podis akiri permeson pendigi ŝildon
,.Esperanto parolata" kaj sukcesis ĉe
Rotterdamse Bank kaj Ivliddenstands-
bank. La komandanto de Schiphol
principe pretas plenumi mian peton, se
minimume 5 personoj, funkciantaj en la
stacidomó, kapablas paroli sufiĉe flue.
Al F.E.R.N. mi transdonis la taskon
klopodi sammaniere ĉe „Nederlandse
Spoorwegen". A.V.R.O., al kiu mi tur-
nis min kiel kutime, denove rifuzis, ar-
gumentante : Jam la aliaj stacioj eisen-
das en E-o. Mi interrilatis kun „The
allied circle", Centr. Bureau voor Sta-
tistiek, Ned. Radio-Unie, Wereldomroep,
Ned. Jaarbeurs, „Vrij Nederland" kaj
Journalistenkring, sed ĝis nun sen po-
zitiva rezultato. ,,Parool" estas inklina
publikigi kiom eble plej multe. Mi fa-
rigis pligrandigon (80 x 100 cm ) de la
propaganda bildo (radaro kun oleujo),
kaj la bildo jam plurfoje staris en la
halo de la Ind>onezia Instituto en Amo-_
sterdam okaze de internaciaj kongresoj.
Chr. Jongemannenverbond propagandos
E-on en sia organo laŭ la bildkartoj
„Mia Vojo". La kartserion mi sendis
al 52 diversaj adresoj, kiujn m i ankoraŭ
ne povis viziti por kontroli la efikon.
Wagon-Lits Cook decidis apliki E-on
pere de dulingvaj menukartoj, kiujn oni
povas peti al la ĉefkelnero. En „Vak-
school voor winkelpersoneel" mi faris
paroladon antaŭ du grupoj. En mia
laboro multe helpis min s-ino M.Dek-
ker-Hellingman, kiu kontaktis kun jur-
nalistoj kaj faris paroladojn antaŭ en-
tute 500 lernantoj kaj 10 instruistoj kaj
antaŭ membroj de „Ad Rostra". De
neniu sekcio mi ricevis ian raporton aŭ
komunikon pri farita propaganda laboro.

la gvidanto. H. Bakker.

TEATRA SERVO
En 1951 la teatra servo helpis diver-

sajn sekciojn per alsendo de teatrajoj
kaj alia materialo por variigi la pro-
gramojn de la grupvesperoj. La noni-
bro da prunteprenintoj estis malpli
granda ol kutime. La elspezoj por
afrankoj stimiĝas entute g. 1,65.

la gvidanto, A. J. Kalma.

PROFITEERT !
Zolang de voorraad strekt :
Schidlof's Woordenboek Esperanto-

Nederlands en Nederlands-Esperanto,
plm. 575 blz. geb. van f 2,75 voor f 2.15.

P. Heiker : Esperanto-leerhoek voor
gevorderden en hen, die meer willen
weten, dan in een leerboek voor begin-
ners staat, van f 2.35 voor f 1,95 ; bij-
behorend oefeningenboek van f 1,30
voor f 0,65.

Vink : Kantokolekto, geïll. liederen-
bundel met muziek van f 0,45 voor
f 0,25 ; geschikt voor clubavonden, enz.
Bestellingen aan boekendienst L.E.E.N.

Aanmelding voor de op Zaterdag 21
Juni te Den Haag af te nemen exa-
mens vóór 10 Mei a.s. bij de secr. mej.
H. M. Mulder, Zilvermeeuwstraat 29,
Badhoevedorp.

FERIAJ TAGOJ EN BRUGGE
Feriaj tagoj en Brugge 9/10 Mig. '52.

Interkonatiĝo kun F1.L.E.anoj ; vizito
al la „Venecio de '1 nordo ", boatvetu-
ro ; ĉeesto de subĉiela Sankta Sango-te-
atraĵo, k.t.p. Kostoj : mezranga hotelo
por 1 nokto 75 fr. (5,50 g); sidloko tea-
traĵo 75 fr (6, - g): hoatveturo 20 fr

JARRAPORTO 1931 FI.L.E.
Dank' al nemezurebla energio de kel-

kaj estraranoj kaj liganoj, la ligo povis
teni sin je preskaŭ la sama nivelo kiel
dum 1950. Generale tamen la aktiveco
ne estis brila, ear la interesiĝo pri Es-
peranto en nia lando, kiel cetere pri
ĉiuj kulturaj agadoj, malkreskis dum
1951. Tamen la oficialaj instancoj (iam
favoris nin kiam ilia helpo montriĝis
necesa kaj ĉe la eksterstaranto mala-
peris la sarkasma rideto kiam oni pa-
rolas pri Esperanto.

Por reklamo en la jarlibro de U.E.A.,
ni varbis la urbon Brugge, kiu pagis
tutpaĝan anoncon en ĝi, kaj multaj
hoteloj sekvis la ekzemplon de la ur-
bestraro, per anonco de kvarona aït
duona paĝo. Nia espero varbi du ur-
bojn por 1952 nuliĝis pro teknika mal-
helpo ĉar Brugge nepre volis enrneti la
datojn de la „Sankta Sango" teatrajo,
kaj tial la teksto ne ĝustatempe atin-
gis la centran oficejon de U.E.A. Sed
Gent transprenis la torĉon !

En la sekvantaj punktoj de la rapor-
to ni pritraktas la agadon de la sekcioj
kaj diversaj aliaj fakoj de la ligo.

1) Sekcioj: entute ankoraŭ 7, ĉar tri
ne plu vivtenis sin. nome Izegem,
Oostende kaj Roeselare. 'Tiuj sep dili-
gente daŭrigis la propagandon por nia
lingvo. Speciale ni mencias Gent, la
solan sekcion kies membronombro kres-
kis. Aliflanke ni ne perdis ĉiujn mem-
brojn en la lokoj kie forfalis sekcio, sed
regulaj kunvenoj ne plu okazas kaj oni
ne respondas al petoj kaj alvokoj. Nur
en Oostende multaj anoj de la iama
grupo ne plu membriĝis. Sekcioj Ant-
werpen (E.K.I.), Brussel (E.K.I.) kaj
Brugge invitis en la komenco de Marto
d-ron Lapenna por paroladi.

2) Pepre entantoj : samideano .1.
Steegmans, kiu reprezentis nian ligon
en Overpelt, translokiĝis al Kanado.
kie ni ne jam bezonas reprezentanton.
F-ino Jurion nun reprezentas Fl.L.E.
en Westmalle; Sijsele vakas.

3) Flandra Esperantisto : Ni sendis
multajn demandarojn al la sekcioj kaj
reprezentantoj. La celo estis sondi la
opinion tia niaj-egantoj~

Ses sekcioj respondis (Antwerpen,
Blankenberge, Brugge, Brussel, Gent
kaj Mechelen) kaj 5 reprezentantoj
(ges-anoj Goossens, Roose, Sutterman,
Top kaj Van Leuven). La konkludo el
la diversaj opinioj estis, ke la ĝ isnuna
enhavo kontentigas, kun la jenaj ri-
markigoj :
1) bone prizorgata ĉefartikolo, se eblas
nederlandlingva;
2) mallongaj oficialaj raportoj ;
3) multe da literaturajoj ;
41 biografioj de konataj esperantistoj.

Sed la kandidatojn por la efektivigo
de tiuj proponoj oni ne trovis ĝ is nun
en nia lando.

Kiel en 1950 F.E. aperis je 700 ekz.
membroj, abonoj, apartaj numeroj ka i

inter§anĝnumeroj 1.
La ĉefredaktoro, s-ro mag. A.J. Kal-

ma majstre plenumis sian funkcion: li
bonvole akceptu la dankon de Fl.L.E.

.."	

PLAATSELIJK NIEUWS
V.E.B. Afdeling Antwerpen (Dinsdag.

21-23 u., Diepestr. 44). Het programrr.a
April werd afgewikkeld als volgt: 8/4,
La proverboj en Esperanto (E. Cort-
vriendt); 1514, Krucvortenigmoj (F. Vol-
ders ) : 22/4, Prelego, „Kio estas psiko-
logio" (H. Rainson) : 29!4, Kantvespero
(H. Rainson). Daarenboven vond op 8/4
te 20 u. een bijeenkomst plaats van de
leden van O.K. van 2-a Komuna Kon-
greso, de laatste, ten einde liquidatie.

V.E.B. Afdeling Mechelen. (Woensdag,
20 u., Lyceum, Veemarkt 37). Agenda
Mei e.k. werd vastgesteld : 7/5, Enigmoj;
14/5, Gramatiko ; 21/5, Prelego de R.
van Humbeek ; 2815, Variaĵoj.

Dient daarenboven medegedeeld dat .

de vier leerlingen van de Stadscursus,
en die het eindexamen hebben afgelegd,
alle geslaagd zijn: zij mogen gelukge-
wenst vermits het aantal punten tussen
70 en 90 op 100 schommelde.

Voor hen zijn voorzien bijkomende
lezingen (behandelingen van de woord-
vorming, Sia, Po, e.d.) iedere Woensdag
van Mei vóór de aangekondigde verga-
dering der leden en meer bepaaldelijk
van 19.15 u. af.

Reeds een zestal leden hebben zich
aangemeld voor Rotterdam en het is
te voorzien dat dit getal nog groter
wordt.

(1,50 g), Flandroj pagu en pĉk 146091
de De Baets Etienne, Assebroek, Vrijheid-
str. 26 ; LEEN-anoj al sia asocia kasisto.

4) La ga.etar-serr•o : Daŭrigis la pu-
blikigon de mallongaj artikoloj en la
nederlandlingvaj jurnaloj, kiuj ĝenerale
ĉiam akceptas ilin.

Tri el ili laŭ nia scio neniam rifuzis :
De Gazet, de Gentenaar, Brugs Han-
delsblad.

5) Someraj kursoj en Soestertercl
(Nederlando).

Detala raporto aperis en F.E. n-ro 9
(Septembro). Cirkaŭ 90 êeestantoj In-
ter kiuj proks. 20 flandroj.

61 La ëefestraro.
Gi konsistis dum 1951 el jenaj per-

sonoj: Prezidanto : s-ro Debrouwere:
vicprezidantoj : s-ro Cortvriendt, d-ro
Couwenberg, d-ro Roose: sekretario  :

s-ro Gr. Maertens ; kasisto : s-ro Meeus :
protokola sekretariino f-ino Terryn:
anoj : s-roj Boving, Debruyne, De Maey-
er, T. van Gindertaelen kaj F. Volders.

La estraro kunvenis kvar fojojn
(Gent. Antwerpen, Brussel).

G. Maertens.

I.K.U.E. - RITBRIKETO
Dimanĉon la 30-an de marto okazis

en Antverpeno kunveno. dum kiu, inter
kelkaj iamaj membroj de F.U.K.E.
(Flandra Unuiĝo de Katolikaj Esperan-
tistoj) nuntempe membroj de F.L.E..
la sekretario de I.K.IT.E. (Internacia
Katolika Unuiĝo Esperantista), s-ro de
Jong, kaj kelkaj Fl.L.E. - estraranoj,
decidiĝis ke mi en nia gazeto ĉiumona-
te redaktu rubriketon, destinitan al tiuj
esperantistoj kiuj, kiel mi mem, deziras
lerni, uzi kaj propagandi Esperanton.
unualoke kiel pli-efektivigilon por ĉiu-
specaj, internaciaj katolikaj klopodadoj.

Multloke en Flandrujo formado de
alia ol katolika grupo aŭ kerno de es-
perantistoj ne eblas, kaj estas do nee-
vitebla neceso ke ni kreu eblojn je for -

mado de tiaj grupoj kaj iliaj aliĝoj
kiel tiaj al Fl.L.E.. ear unuiĝo de tiaj
grupoj, kernoj aŭ individuoj en aparta
nuci« organizajo ne estos necesa tiom
longe kiom ili, en la kadro de Fl.L.E..
havos sufiĉe da ebloj por vivi propran
esperantovivon.

Vivteni tian vivon ili povas ( kaj de-
3, us ! t per tuja aniĝn al Internacia Ka-
tolika Unuiĝo Esperantista, kaj tuja
abono al ties monata organo „Espero
Katolika", ĉar la unua kaj plej urĝa
tasko de ĉiu katolika esperantisto, kiu
konsentis pri la enhavo de ĉi tiuj linioj,
konsistas en la pliaktivigo de la sola
ekzistanta internac(u katolika propa-
gandoficejo poresperanta, kiu estas
I.K.U.E.

Ni komencu do per tiu duobla faru :
poste ni priparolos malpli urĝajn afe-
rojn, pli malpli Iaŭ la eventualaj rimar-
koj kaj sugestoj de sam- kaj maisam-
opiniantoj.

Justus Merks, Beheerstr. 8, Kortrijk.

FOK LA PARAZITEMO !
DE MASON STITTTARP

La grandega plimulto de Esperantistoj
konas la veron de tiu malnova principo,
ke „pli bone estas doni, ol ricevi", sed
en la lastaj jaroj ni vidis kreski alian
specon de „samideano" (!) kies sola pen-
so yajne estas. ,.kion mi povos ricevi el
Esperanto ?"

Estante sekretario de la kongreso
jam nur kelkajn monatojn mi ricevis
kaj vidis multe da leteroj kaj petoj pri
senpaga partopreno en la kongreso, sen -

paga aŭ malmultekosta loĝigado flanke
de lokaj Esperantistoj, kaj similaj. O-
ni povas kompreni tion, kiam temas pri
homoj en landoj, kie oni absolute rifu-
zas doni valuton, aŭ nur malgrandan
valuto-provizon : sed estas fenomeno de
tiuj petoj, ke la plimulto el ili venas el
landoj, kie ta kutimaj kaj konataj va-
luto-problemoj ne estas tre akutaj.
Preskaŭ konstanta fenomeno ĉe la pe-
toj pri helpo estas ankaŭ la fakto, ke
la petanto evidente ne estas informita
pri la plej simplaj kaj plej elementaj
faktoj pri la Esperanto-movado kaj en-
tute montras, ke li havas nenian akti-
van kontakton kun la organizata mo-
vado. Konkludo estas nor, ke tiuj
personoj tute ne pagas kotizon al ia
organizaĵo.

Mi jus legis leteron senditan al dele-
gito en Britujo. La skribinto diras, ke
li vojaĝis tra tuta Eŭropo per Esperan-
to kaj esperas baldaŭ viziti Marokon
kaj Nordan Afrikon. Intertempe li vo-
las viziti Britujon. Unu frazo en la le-
tero frapas: ,,.... kaj ĉion mi faris
preskaŭ sen mono . .." La sugesto es-
tas, ke ankaŭ al Britujo li volas veni
„sen mono" ĉar li petas taŭgajn
kontaktojn.

(fino en la 4-a kolono de paĝo 4-a

NED. ESPERANTISTEN-VEREN. „LA 1+:STONTO ESTAS MA"
Alg. Secretariaat, schr. cursus voor beginners en uitleendienst :
Mr A. .T. Kalma, Stadionkade G. Amsterdam-Zuid, tel. 96160.
Penningm.: P. M. Mabesoone, Pythagorasstr. 122, Amsterdam-O, postrek. 34563.
Boekendienst, schr. cursus voor gevorderden en clip]. 13: H Appel, Z.O.-singel 5.
Bergen op Zoom, postrek. 76915.
Bibliotheek : E. A. Koot. Joh. de Meesterstraat 12, Utrecht.
Propaganda-dienst : H. Bakker, Van Tuyllplein 33/1, Amsterdam-Zuid, tel. 95320.
Alg. Ned. Esp. Examen-comm.: Mej. H. M. Mulder, Zilvermeeuwstr. 29, Badhoevedorp
Lefdel. U.E.A. : P. Moen, Schaarsbergenstraat 104, Den Haag, postrek. 79167.
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SOLVO.1.
127. HoriZ.: tabel, abund, gajlo, an-

kaŭ, inert, senprokrast, eluzi, avert, ke-
glo, propr, pugno, trunk.

Vert.. tra, eskap, neebl. ungeg, egal-
pez, laŭ, idolo, bor, ali, ampul, bontrov.
evolu, rostr, dot, torak.

128. fekunda, risorto, usonano, kulmi-
no, tenajlo, origino, manovri, alterni,
lobelio, platona/platano, etikedo, reduk-
ti, maskito/mastiko, elimini, scivola, in-
tegra, terkolo, arakido, ekspozi, soifiga,
troviĝi, agnoski, silueto, pajlern, ligne-
ro, establi, januaro, bankedo, okitlumi.
negrino, grapolo, utiligi, sablero, terpo-
mo, aI'tiklo.

Frukto malpermesita estas plej bon-
gusta.

129. KRUCVORTENIGMO.

Horizontale. 1. redoni monon(R) ;
estas en la buŝo( R). 3. venki, ekz.
malfacilajon(R). 5. floro(R) ; soldata
mangovazo(R). 6. konscie preterlasi(R) .

7. fermita mano (R) ; speciala irmaniero
de kvarpiedulo(R). 8. semo(R). 9. ri-
latanta al iu narkota substanco ; inal-
sobra(R). 10. kapabla koncepti uni-
versalajn principojn de vero kaj kom-
preneblo. 11. ne kuirita(R) ; okazinta
guste antaŭ nun.

Vertikale. 1. konfirmi internacian
kon v encion. ( R) . 2. senhalte, ekz. legi ( R) .
3. parto de ĉambro (R) . 4. atento por
eviti malbonon(R). 5. maldaŭre logigi
en sia domo( P. ) • 6. delikata diferenco.
7. gi estas uzata por lavi aŭ purigi. 8.
retajo por kapti insektojn (R ). 9. asig-
ni konsultante la sorton( R). 10. ena
situacio(R). 11. sencele li iras de loko

loko(R).

130. ANSTATACTIGU unue literon
en ĉiu el la subaj vortoj kaj intermik-
su la literojn de ĉiu seso por formi no-
van vorton respondantan al la donitaj
khrigoj. La nove aldonitaj literoj, le-
gataj en la donita ordo, formas prover-
bon.

La vortoj : 1. latuno : 2. sterni : 3. li-

L

LA ZOOLOGIA ŬARDENO
EN ANTWERPEN

(fino)

Du militoj grave malhelpis la disflo-
ren dc la zoologia gardeno kaj kaŭzis
seriozajn m.algajnojn. Sed, precipe post
„la lasta", povis okazi progreso, kiu
prok,sinaigas al „la ideala bestgardeno",
nome tiu, kiu prezc..tas la bestojn kva-
zu l en libero. Per procedo) kvazaŭ
simplaj, oni tiel sukcesis libere petoligi
akvajn birdojn, gruojn, penikopterojn,
sciurojn kaj eĉ pitonojn (serpent ojn). Tiuj
lastaj, instalitaj en komforta., varmiga-
ta kago, estas disigita;j de Za publiko nur
per nevidebla, nr•alvarmigata zono, kiujn
tiuj frostotirn,aj bestoj facile ... res-
pektas.

En la prezento de ekzotikaj birdoj
katlmiaaas tiu duobla principe, nome kla-
re aperigi ilian belon kaj originalon, do-
nante al ili logejon tutkomfortan, rilate
al ilia emocieco kaj propra psikologio,
tiel kon.sciigante ilin pri ekstera mala-
mika medio. Vivantaj en plenlumaj, ne-
kraditaj kagoj, sur arbustoj kaj floraj
plantoj, Za vizitantoj ilin rigardas de el
lia mallunto, ki n por ili estas la nokto,
la dangero ... Tiu sistemo, patentigita
en 1946, nomi!jas internacie sed ne in-
ternacilin_gve „Antwerp-cage-sztstem."
kaj estas adoptita eksterlande. Oni tiel
produktas verajn vivantajn pentrajojn.

Kaj ni promenas en la parko kaj ad-
miras la belajn bestodomojn, inter kiuj
Ia „egiptan te'rnplon" laŭ. modelo de tia
$ur insulo Phila en alta Egiptujo. La
akvario, kiu ĉiam altiras scivolemu,lojn,
estas konstruita laŭ la postuloj de la
oceanogrufia scienco. Ci e•nhavas fi-
ŝojn el ĉiuj mondaj maroj kaj estas
provizita per 1200 kub.m. da meditera-
nea akvo, kiu dank' al speciala sistemo
estas reuzebla dum tri jaroj. Kaj la 10-
an de aprilo oni oficiale inaŭguros no-
vajn, modernajn pavilonotn por hipopo-
tamoj, tapiroj kaj bubaloj kun basenoj
internaj kaj eksteraj.

Sed ni ne vizitas domojn sed bestko-
lektojn, kolektojn kiuj nun estas pli
kompletaj ol iam. Ili konsistas el pli
ol 4000 animaloj de 750 specoj de naam.-
bestoj, birdoj, rarnpuloj, batrakoj, fiŝoj
kaj pluraj tre rnaloftaj bestoj de konsi-
derinda valoro, kiel duo da okapioj,
duo da blankaj rinoceroj (ŝajne la so-
laj en. mallibero), kurioza la•martino
(la sireno de la leaendo), duo da kol-
hararaj lupoj, mirmekofagoj, tapiroj,
eŭropaj bizonoj, cervoj de Za Patro Da-
vido, ktp., kiujn multaj gis nun renkon-
tis nur en ... sia vortaro. Inter la bir-
doj ni nur naenciu la paradizeojn kaj
ravan kolekton da kolibroj kaj aliaj....
nomoj, kies tradukon mi prefere lasas
al la kompetento de s-ano Makkink.

f:sperante, ke nui mwitris al pluraj e1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ❑❑D❑❑t❑❑❑❑❑
2 ❑®❑11311111I1D1113
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10 ®❑ IE❑❑❑❑❑ EN❑n
11 ❑❑3DS31❑❑D❑

veri : 4. kiraso ; 5. krusto ; 6. regolo ; 7.
vanilo ; 8. poteto ; 9. mitulo ; 10. bileto ;
11. teraso ; 12. soncto; 13. furago ; 14.
batali: 15. sitelo ; 16. kapego : 17. sake-
to ; 18. trinki ; 19. kalifo ; 20. albumo ;
21. skribi; 22. kameno ; 23. morala : 24.
sepono ; 25. zeloto ; 26. minaco; 27. po-
leno ; 28. vizago ; 29. kapego ; 30. lanugo:
31. dejori.

Klarigoj: 1. subtera galerio; 2. rigidi-
gi per forta tiro : 3. rifuzi obeon. 4. arbo;
5 intencita ĉeso de laboro; 6. muzikilo:
7. nutrajo ; S. tegajo de muro ; 9. inkli-
no fari agon ofte ripetitan ; 10. vitra
varo: 11. plibonigilo de grundo; 12. pil-
kludo; 13. muelajo el greno; 14. voĉdo-
ni ; 15. aparato taksanta la pezon : 16.
plej alta grado; 17. penikforma ornamo ;
18. duonridi : 19. malsukceso ; 20. plata
lignopeco; 21. apartigi la dikajn par-
tojn de la maldikaj ; 22. religiulo ; 23.
multekosta; 24. floro ; 25. gi estas uza-
ta por fari tegmenton ; 26. plibeligi : 27.
parto de, rneblo aft muro ; 28. iri alilo-
ken; 29. ĉambroparto ; 30. ornama ru-
bando : 31. honori per speciala signo.

La solvojn sendu la nederlandanoj al
S-ro G.J. Tennissen, Burg. Tellegenst.r.
21 hs., Amsterdam.-Z., kaj Flandra Ligo
al Postbus 342 r En iu►m n i) , Brussel an-
taŭ la 20-V-'52.

miaj leyantoj la r'ojon. al 1a antvcrpena
bestga.rdeno, mi tamen ĉefe difinas ren-
devuon al niaj prop(tgandistoj en Za
simiejo, kie ili provu sian talenton.
Kiam nur unu simio estas gajnita, ĉiuj
aliaj sekvos, kion ni bedaŭrinde ne po-
vas diri pri iliaj homfratoj .. .

H. Ver'mayt en

LA NELEGEBLA RECEPTO
Kuracisto foje skribis recepton,  Zaia,-

tradicie preskaŭ nelegeble, por sia pa-
ciento. Ci tiu tatnen baldaŭ resanigis kaj
ne uzis Za medikamenton. Post paso de
kelka tempo li forgesis kion signifas la
paperajo kaj dum du. jaroj Ii utiligis
gin por akiri senpagajn en.irbiletojn ĉe
diversaj kinoteatroj; du fojojn• li sukce-
sis per gi ĉeesti festan. prezentadon en
la urba teatro kaj elpoSrigante gin li eĉ
foje penetris en la stadionon kaj ĉcestis
piedpilickonkurson. La recepto vere
m•on.tri(fis tre utila ĉar nrontrante gin al
la kasisto li ricevis salajroplialtigon kaj
fine li donis gin al sia filino, kiu ludis
gin sur la. piano kaj gajnis per gi la
unuan pr•enr.ion okaze de konkurso dc
komponistoj en Ia konservatorio.

Larf ,,World 1)igest,".

JALUZO
Mi iam vizitis amikon. Ce mia alve-

no, lia edzino skandale kverelis kun li
kaj dum la „konversacio" mi ade aŭdis
la. nomon „Irm.a".

Mi devis, nriregan•te kaj konfuzigante.
ĉeesti la svenon !ĵis Za edzino fine for-
lasis la ejon, brufermante la pordojn.

- 1'i f ! ni diris. forriŝante la ŝviton
de niaj fruntoj.

-- Fakte, demandis mi post momen-
to, kiu do estas „Irusa", kiun tiel :'Jalu-
zas via edzino ?

- Mia tajpistino.
- Ha, kaj ĉu. io okazis inter vi kaj

ŝ'a ?
- Nu, nepre nenio, amiko, sed mia

edzino unicaŭ iam estis mia tajpistino,
én vi nu n komprenas?

RENVERSE . .

Fiere 1a pentristo H. A. P. Grieshaber
akceptis hieraŭ la duan premion por si-
a abstrakta pentrajo ,,Tagmezo" je la
ekspozicio en. Offenburg (Germanujo).
Post tio li konstatis, ke lia pentrajo pen-
dis la supro malsupren de post Za mo-
mento - pasinta merkredo - kiam la
ekspozicio kona.encigis.

Laŭ sciigo en Za. jurnalo
„Het. Parool" 15.1.19f;;?

IBM

Kopij voor het volgend nummer in-
zenden vóór 14 Mei s v-p.

BIBUOGRAFIO
Kiel aŭtodidakto al pedagogia scienco,

de Klemenz V6'ieczorek, eld. Limburger
Vereinsdruckerei, LimburglLahn, Ger-
manujo; 39 p., brofi., 14,5 x 21 ; prezo
1.80 gm.

La aiitoro densige kolektas genera-
lajn ideojn, notitajn dum meditoj pri la
edukarto. Ampleksan terenon li super -
fluge tuŝas: legoj de spirita evoluo,
psika vivo de la lernanto, evoluo de la
pedagogio tra la jarcentoj, rilatoj de la
pedagogio al la etiko. Li preterlasas
dezirindan komentarion, malatentas me-
todan pritrakton, kaj tiel igas la „di-
sertacion" apenaŭ ĝ uebla. Ofte li pre-
zentas siajn prijugojn kiel aksiomojn,
kiel principojn evidentajn per si mem,
eĉ se mankas al ili konvinka forto.

Ni citas kelkajn el tiuj principoj.
kiuj ilustru lian starpunkton. ,.La in-
struo celas egalan edukon de la homo
rilate al lia intelekto kaj morala volo.

La celo de la eduko estas : fari el la
lernanto bonan, seriozan kaj utilan ho-
mon ... por ke li estu kapabla labori
en la granda vivkomuneco celkonscie,
forte kaj libere. La eduko postulas la
religian instruon. Pedagogio apogiĝanta
nur al etiko estas malgusta. Anio estas
la fundamento de la pedagogio. Kiu
observas la junularon per la okuloj de
la amo, tiu povas konstati, ke la kaŭzo
de eraroj estas infana nematura natu-
ro, kaj tial la instruisto lernas esti
paciencema."

Pli speciale la aŭtoro atentigas pri
la eduka valoro de Esperanto en la
pedagogio de la estonta tempo : .,Tiu ĉi
lingvo malfermas al ĉiu homo studema
la literaturon kaj ĉiujn trezorojn de la
verkoj naciaj. historiaj. filozofiaj k.t.p.
Esperanto volas doni ... la eblecon, ke
en la tempoj estontaj la pedagoga e-
duko ne estos en senco nacia, sed en
senco internacia."

Niko kaj Nina, postkursa legolibreto
originala de Joseph F. Berger, eld. Lim-
burger Vereinsdruckerei. LimburglLahn,
rakontas al ni en 17 ĉapitroj pri du
infanoj. Niko kaj Nina, kiuj vizitas la
saman lernejon, kune ludas, kune gran-
diĝas kaj - vi verŝajne jam divenis -
geedzigas. Post „Karto" de Edm. Pri-
vat, kiu dum multaj jaroj estis la plej
populara postkursa legolibreto. aperis
pluraj samspecaj verketoj, kelkaj bonaj,
aliaj malpli bonaj. „Niko kaj Nina"
apartenas al la bonaj legolibretoj, ne
nur koncerne la enhavon (la rakonto
estas sufiĉe vigla kaj kompreneble an-
kaŭ Esperanto ludas rolon en gi) sed
ankaŭ koncerne la eksterajon. Pluraj
desegnoj kaj klara preso agrabligas la
legadon, kiu certe ne kaŭzos multajn
malfacila,;ojn al la kursanoj, ĉar la
lingvajo estas sufiĉe simpla kaj la uzi-
taj neologismoj ( bunta, rodli, sublima)
estas klarigitaj malantaŭe en la libreto.
(Kial la aŭtoro ne klarigis la verbon
„reklamacii", kiu eĉ ne trovi ras en
P.V.?) Ni trovis nur malmultajn kri-
tikindajojn, ekz. ekzerci sporton (laŭ
P.V. ne korekta), daŭrigi lernadi. kon-
tente (kontentaj) ili supreniris la aŭ-
tomobilon, uzadon de la prefikso „re-
tro". sur (en, dum) la reveturo, sed
tiuj malmultaj makuletc.j neniel mal-
pliigas la valoron de ĉi tiu 70-paĝa li-
breto, kiun ni volonte rekomendas al
kursgvidantoj por postkursa uzo kaj
al komencantoj, kiuj en agrabla manie-
ro deziras pligrandigi sian lingvoscion.
Prezo 2,40 gm.

Kanteto belsona, muziko kaj teksto
de S. S. de Jong, estas originala simpla
kanto populara, kies melodio (notita
en cifer-notoj) facile fiksiĝas en !a
memoro. Sendube gi multe helpos por
vigligi kunvenojn, kongresojn, k.t.p.
Prezo g. 0,05 : havebla ĉe la libroservo
de L.E.E.N.

LA GIGANTFILINO
B. v. Meurs.

Filino de gigant o
Promenis por plezu.r'
De 1' supro dc la mantb
Per unu pak' de l' krur'.
Si trovis sur la kanspo
- Imagu, kia. git' ! -
Pl^cyilorr, kamparanon
Kaj bovojn, certe ! (lu !

Si portis ilin baldak
En antaii•tuk' de si,
Rapidis al la hejmo
Per paŝoj du au tri.
„Kion, Mara jo, vi havas ?"
Demandis la titan'.
„Ludilo» , nala patro !"
Si montris gin sur man'.

Sed furiozis patro :
„Ct4 malsagega• -- vi ?
Reportu baldaŭ ĉion !"
Li tondris tuj al ŝi ;
„Car ne forgesu., kara :
Sen niaturig' de l' gren'
Mortos la grandeguloj
Pro manko de oven' t"

trad. 111 E. Nawijn.

( fino de la 4-a kolono de pago 3-al

Ekzistas homoj, kiu ŝajne kredas, ke
la nura kaj simpla fakto, ke ili studis
Esperanton, iel donas al ili specialajn
privilegiojn kaj rajtojn, la rajton je
senpagaj gastigaclo. nutrado, kaj la
rajton vojagi tra la mondo je la kosto
de Esperantistoj, kiuj ne estas tiel bon-
iancaj. Multajn rakontojn mi aŭdis
pri tiaj vizitoj en Esperantistaj rondoj.

Si oni ne havas rimedojn vojagi oni
restas hcjme. Se oni ne havas monon
por kongresoj, oni rezignas kaj  
esperas pri pli bona estonteco.

ŝajnas al mi, ke konvenas meti ĉi
tiun demandon antaŭ nian publikon por
serioza pripenso. La ideala karaktero
de nia movado faras la adeptojn aparte
facile perforteblaj. Ili pripensu, ĉu tia
malavara subvenciado de verdstelaj va-
gabondoj efektive estas bona por nia
afero. Cu tiajn homojn ni volas en ni-
aj vicoj ? Ni memoras la homon. kiu
post la milito vaste cirkuleris la Espe-
rantistojn por pakoj da nutrajoj kaj
poste faris belan komercon ilin vendan-
te! Lia landa asocio prave En eljelis.
Ni memoras pri prelegisto vagana
sen propraj rimedoj. en kies ĉeesto ne-
niu ino inter la aĝoj de dek sep kaj
sepdek estas sekura. Kaj aliajn. Ho-
moj, kiuj respektas nian aferon, ne
tiel agas, kaj ilia konduto stampas ilin.
kiel parazitojn.

Estas la devo de la sinceraj Espe-
rantistoj ne subvencii tian parazitemon.
Nur tiel ni forigis ilin el niaj vicoj.
Precipe niaj delegitoj senindulge ignoru
tiajn petojn, por ke la Jarlibro ne fari-
ĝu ..poŝlibro de la internaciaj vagation-
doj' :
El „Esperanto" de U.E.A. ( mallongigita )

PRI LA PROPAGANI)O
S-I'o H. Oosthoek el Rotterdam, le-

ginte la artikolon pri propagando en la
marta numero, sugestas, ke ï iu sekcio
havu propagandkomitaton. ĉar por efika
propagandi oni bezonas organizon. Ofte
ja okazas, ke ekz. en vagonaro oni ha-
vas okazon paroli kun siaj krinvojaĝan-
toj pri Esperanto, sed .. jen la celo de
vojago estas atingita kaj la semoj per-
diĝas. Citi membro kolektu adresojn
de varbotoj, kiujn li transdonu al la
loka propagandkomitato aŭ sekretario
kiu siavice sciigu la adresojn al la pro-
pagandkomitatoj aŭ sekretarioj plej
proksrnaj al la loĝlokoj de la varbo-
toj, kiujn oni se eble vizitu. Tiuj kiuj
pro manko de tempo aŭ pro aliaj kaŭ-
zoj ne deziras lerni la lingvon, nepre
morale aŭ finance subtenu la movadon.
Kiam ĉiu diligente laboras. ni certe ri-
koltos bonajn fruktojn.

Bezoekt de stand van nieuwe
en gelezen boeken op ons con-
gres ! - Boekendienst L.E.E.N.

JAARVERSLAG 1951
EXAMENCOMMISSIE

(slot van verslag in Maart-nummer)
Ook nu weer is gebleken, dat de af-

gewezenen bijna steeds struikelen over
de vertaling Nederlands -Esperanto, die
de kern van het examen vormt. Een
toenemend aantal candidaten volgde bij
de vertaling Esperanto -Nederlands de
tekst al te letterlijk. Georganiseerden
geven vaak blijk alleen thuis te zijn in
hun eigen beweging; aan sommigen is
zelfs het bestaan van andere organisa-
ties onbekend; menige ongeorganiseerde
is op dit terrein volslagen leek.
B-examen :

Het percentage geslaagden is ruim
58. Het algemene peil der B-candida-
ten blijft de commissie met zorg ver-
vullen. Sommigen hadden nog geen
enkele ervaring als curŝusleider en hun
uiteenzettingen voor onderwijs waren
vaak zwak. Bij de schriftelijke taken
bleek, dat zelfs B-candidaten nog te
letterlijk vertalen. De meeste opstellen
konden ternauwernood als zodanig be-
oordeeld worden, doordat het aan oor-
spronkelijke ideeën en goede stijl ont-
brak. Aan de keuze van de te bestu-
deren werken voor het vak literatuur
dient de candidaat meer zorg te be-
steden. Zoveel goede boeken zijn te
verkrijgen, dat men zich niet behoeft
te beperken tot werkjes van middel-
matig peil. De commissie kan niet ont-
komen aan de indruk, dat vele candi-
daten wel een diploma van meergevor-
derde kennis begeren, maar er daarbij
niet voldoende van doordrongen zijn,
dat het B-diploma getuigen moet van
onderwijsbekwaamheid.

Verantw. uitgever : Vlaamse Esperan-
tisten-Bond Postbus 842 -- Brussel en
Ned. Esperantisten-Vereniging LEEN,
Stadionkade 6 Amsterdam Z. (Ned.) --
Drukkerij Krol, hoofdstraat 11, Uithuizen
(Ned).
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